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Vyrobní stroj e a zaíízení

Rešení otočného stolu ,rDoo s nosností 2xl500 kg

stručná osnova zadání:

Rešerše dané oblasti

Konstrukční návrhy ešení

Rozpracování optimální varianty, p i azenípohonri

Návrhové a kontrolní vypočty

zhoďnocení

Technické parametry :

- Rozměry pracovního stolu D x L (pruměr x délka) (1500 x 3000) mm

- Hmotnost sva encri 2 x 1500 kg

- Počet p ípravk na polohovadLe2

- Počet polohovacích os na p ípravku 2 ,

- Jedna centrální osa otáčející s cel; m stolem

- Čas pro otočení centrální osy o 180oje 8 sec.

- Čas cyklu pro centrální osu je 300 sec



Rozsah grafické části práce: 3D modely návrhů, rnýkresová dokumentace

Rozsah textové části práce z 60 - 80 stran

Doporučená literatura :

Vedoucí diplomové práce:

konzultant:

Datum zadání diptomové práce:

Termín odevzdání diplomové práce:

SOIJCEK, Pavel . Pohony vyrobních za ízení:
servomechanismy. Dot. 1. vyd. Praha: České vysoké učení
technické, 1997 , 163 s. ISBN 80-01-01 15 9-3.

Robotic welding: international trends in manufacturing
technology. Bedford: IFS Publications, 1987, 448 s.
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Ing. Michael Valášek, DrSc.

děkan fakulty

I0. 4.

19. 6.

Neodevzdá-li student diplomovou práci v určeném termínu, musí tuto skutečnost p edem písemně zdrivodnit a omluva
b t děkanem ltmána. Děkan studentovi stanoví nahradní termín odevzdálrí diplomové práce. Pokud se však student
ádně neomluvil nebo omluva nebyla děkanem uznána, musí si student zapsat diplomovou práci podruhé.

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou próci samostatně, bez cizí pomoci, s vyjimkou
poslqltnun!,ch konzultací. Seznam použité literatury, jinilch pramen a jmen konzultant je t eba uyést v diplomové
práci.
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